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DEUSES QUE DANÇAM:  

ANDANDO PRA FRENTE E OLHANDO PRA TRÁS. 

 

Wellington Campos da Silva1 

Renata de Lima Silva2 
 

RESUMO:  
 

“Deuses que dançam” é uma práxis de dança, em que se explora a energia potencial dos Òrìṣà 

no corpo de cada indivíduo, buscando a vivacidade da corporeidade das divindades, numa 

relação direta com o imaginário, mitos e a musicalidade (tambores) de candomblé da tradição 

Ketu. Ao longo de cinco anos de experiência com a oficina “Deuses que dançam”, algumas 

descobertas metodológicas foram feitas e nasce o desejo de transformar essa proposta em uma 

pesquisa acadêmica para investigar com profundidade uma ação de ensino da dança a partir de 

elementos da cultura do candomblé. O estudo pretende se fundamentar em elementos 

simbólicos, estéticos, espaciais e sociais próprios, que são transmitidos pelas mais velhas e 

mais velhos, que ficam sempre à frente, seguindo a hierarquia. São elas que têm na palavra o 

poder da sabedoria e do ensinamento, o Àṣẹ. Para o desenvolvimento dessa pesquisa em 

andamento, foram realizados dois procedimentos metodológicos, pensados a partir da 

experiência com dança e com o candomblé. São eles a “Benção” e o “Ato”: 

 

Palavras-chave: Performances Culturais; Candomblé Ketu; Dança dos Òrìṣà.  

 

 

A Licença 
 
 

Vocês sabem que Exu não gosta de ver ninguém em paz, nem muito bem e feliz. Para a pessoa adquirir 

tudo isso tem que fazer um acordo com ele, senão nada vai bem. E foi o que aconteceu um homem que 

tinha um sítio junto com seu irmão. Os dois eram muito unidos e muito religioso. E Exu dizia: 

-Agora, vejam! Esses dois negros, sendo das minhas raízes, só vão rezar! Como pode? Será que eles 

acham que os mitos dos nossos ancestrais não vão lhes ajudar e não têm força? Eu vou fazer eles 

verem, eles vão ter que me procurar.  

                                                
1 Ẹ̀gbọ́n mi do Ile Àṣẹ Ojú Ewé, Pesquisador Intérprete do Núcleo Coletivo 22 e Capoeirista. Mestrando no 

Programa de Pós Graduação em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás (UFG) e Membro   

do Núcleo de Pesquisa e Investigação Cênica Coletivo 22. 

 
2 Professora do curso de Dança, do Programa de Pós-graduação em Artes da Cena e do Programa de Pós-

graduação em Performances Culturais da Universidade Federal de Goiás, orientadora do projeto de mestrado 

cujo o presente artigo é fruto. 
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Os dois irmãos, todo dia 19 de março, plantavam feijão e milho, pois eles diziam que se plantassem 

nesse dia, que era São José, no dia de São João eles colhiam. Eles arrumaram a terra, araram tudo e 

um plantou uma caixa de milho e o outro, uma de feijão. E ficou esperando nascer. Os irmão só 

diziam:  

- Esse ano vamos ter boa safra. Eu de milho e você de feijão. 

E Exu só esperando. Lá um dia deu uma chuva e os grãos cresceram com uma força danada. Onde era 

feijão saiu milho, onde era milho saiu feijão. Tal não foi a surpresa dos dois irmãos! Eles aí 

começaram a discutir: 

- Olha, você viu que o feijão ia dar melhor preço, foi lá e roubou os meus grãos que eu já tinha 

semeado. 

Outro disse: 

- Que nada homem. Deixa de maluquice. Como eu podia fazer isso? 

 Arrancar o seu feijão e brotar o meu milho? 

E começaram a discutir, saiu pancadaria e tudo. Exu se acabando de rir. Os dois irmãos brigaram, 

dividiram o sítio ao meio e não mais se falaram, ficando inimigos eternos. Exu, sem que os irmãos 

desconfiassem da tramóia dele, chegou de mansinho e disse: 

- O que está havendo que vocês tanto brigam? 

Os irmãos responderam: 

- Para mim ele morreu. 

- Para mim você também morreu, ladrão. 

Exu disse: 

- Olha, eu vou fazer vocês se unirem e acabarem com esta contenda. Eu sou Exu. Eu quis mostrar para 

vocês dois que os mitos das suas raízes, do país de que vocês chegaram até aqui, têm os mesmo valores 

que os outros, não os da sua cultura, podem ter mais força? De hoje em diante, vocês vão voltar ao 

que eram e a ter tudo. 

Pois assim foi. Eles começaram a ter fé nos orixás e recomeçaram uma nova vida. 

(Exu e os dois irmãos. Mito contado pela Mãe Beata de Yemonjá, 2008, p. 99-100) 

  

Láròyé3! Agó Mo jubá4!  

Èṣù o senhor dos caminhos, das encruzilhadas, das porteiras, o mensageiro, o 

comunicador, a divindade mais próximo dos seres humanos, a boca que tudo fala, o dono do 

corpo. No candomblé de tradição ketu, sempre será o primeiro a ser reverenciado, para depois 

saudar os outros òrìṣà. Assim foi determinado por Olódùmarè, e desde então, assim é. Suas 

cores são o vermelho e preto, mas dependendo da família de santo ou raiz, utiliza-se outras 

cores. No terreiro Ilé Àṣẹ Ojú Ewé5, casa que sou filho, pertence a todas as cores, por 

compreendermos que nosso compadre se apresenta no caminho de todo os òrìṣà. Por conta do 

processo do cristianismo, ficou associado ao diabo, porém em nada se assemelha, pois Èṣù não 

                                                
3 Láròyé – Saudação de Èṣù. 
4 Agó Mo jubá – Meus respeitos a quem está à frente,  
5 Ilé Àṣẹ Ojú Ewé – Casa de Axé dos Olhos da Folha, terreiro fundado em 1973 pela Ìyálòrìṣà Marina das 

Merces, conhecida como Mãe Marina de Ọ̀sànyìn do Gantois, hoje sobe o comando do seu filho Bàbá Walmir 

Leal de Ọ̀ṣọ́ọ̀sì.  
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está e nunca esteve em oposição aos òrìṣà, já que esta imagem se apresenta no cristianismo, ao 

contrário para nós do candomblé, é o mensageiro, o que zela por qualquer cerimônia, 

garantindo que tudo ocorrerá bem. É o dono da feira, das trocas, o regulador do dia e da noite.   

 

Exu é essencialmente o princípio vital e dinâmico de todo ser e de toda coisa que 

existe. Sem Exu, a existência, suas representações e transformações não 

aconteceriam, a vida não se desenvolveria. Isto aparece explicitamente na análise 

sobre as funções de Exu em relação a cada orixá e eborá. Na Bahia, cada orixá tem o 

próprio Exu que o acompanha. Durante as “obrigações” em que oferendas são feitas, 

não se deve esquecer de dar, ao mesmo tempo, oferendas para cada Exu como 

elemento indestrutivelmente ligado a cada orixá. Os nomes de cada Exu 

acompanhante são conhecidos, invocados e cultuados junto com o orixá 

correspondente. De fato, é bem conhecido que Exu será invocado e receberá 

oferendas antes do orixá que ele acompanha. (SANTOS e SANTOS, 2014, p.28). 

 

Ao chegar no terreiro de candomblé pedimos licença aos guardiães do caminho, porque 

em toda porteira terá Èṣù, guardando e abençoando a todas e todos que ali passarão. Sua 

ferramenta é um tridente, garfo de três pontas, talvez por conta disso a associação com o diabo 

cristão, pois para o candomblé não existe essa figura. No documentário Agbára Dudu – 

Narrativas Negras, no episódio 01 a Mametu6 Kamurici, Mãe Maria Lúcia Neves, herdeira do 

terreiro São Jorge Filho da Goméia, localizado em Lauro de Freitas-Bahia, descreve o 

significado dessa ferramenta: “O tridente nós os consideramos, que somos nós mesmo, o sim, 

o não e o equilíbrio entre as coisas”. No vídeo a Mãe de Santo mostra a imagem da ferramenta 

demostrando no corpo, ou seja, quando ela diz “o sim” acena com o braço direito, “o não” com 

o braço esquerdo e o “equilíbrio” tocando a cabeça, demostrando os três pontos da parte 

superior do corpo (figura 01).  

                                                
6 Sacerdotisa da tradição Congo-Angola.  
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Figura 1 – Èṣù 

Fonte: http://daniscartezini.blogspot.com/2007/08/ilustrao-orixs.html 

 

Èṣù Bara, é a individualidade e o dinamismo corporal na cosmopercepção yorubá e no 

Brasil, dentro das comunidades de terreiro de candomblé. O nome Bara vem de ara (corpo), 

ou seja, a divindade individual do corpo. Juana Elbein e Mestre Didi (2014) produziram uma 

obra inteira dedicada a divindade mensageira e apresenta em muitos aspectos como a entidade 

protetora Èṣù acompanha o humano no àiyé (terra). Ele esta intrinsicamente ligada ao progresso 

particular. 

 

 

 

 

http://daniscartezini.blogspot.com/2007/08/ilustrao-orixs.html
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O caminho 

 

Meu primeiro contato com manifestações expressivas afro-brasileiras aconteceu ainda 

na infância, por meio da capoeira, samba de roda e puxada de rede, atividades que aconteciam 

no quintal da casa de uma tia, coordenadas por meu primo, que fazia parte do grupo de Capoeira 

Regional Aruanã, na época sediado na zona norte da cidade de São Paulo - SP. 

No ano de 1998 tive contato com o Abaçaí-Balé Folclórico de São Paulo, grupo de 

projeção estética do folclore de diferentes regiões do país, na ocasião coordenadas pelo 

pesquisador e diretor artístico Toninho Macedo, discípulo do importante folclorista Rossini 

Tavares. 

 O Balé Folclórico de São Paulo, na ocasião sediado no Parque da Água Branca, abriu 

um caminho de sonhos e desejos artísticos na dança e na música, pois o Abaçaí teve, pelo 

menos durante 35 anos, a preocupação de proporcionar a formação artística (em dança, música 

e teatro), incentivar a pesquisa em saberes e fazeres tradicionais e, ainda, de investir na 

sociabilidade e formação humana. Por essa escola passaram importantes artistas que atuam na 

cena nacional.  

Neste grupo estive por 12 anos de minha vida, conhecendo e investigando um rico 

repertório de manifestações em dança, teatro, música, tais como jongo, batuque, bumba meu 

boi, folias de reis, tambor de crioula, samba de caboclo, maracatu, coco, reisado, pisa pólvora, 

congada (moçambique de bastão), moçambique de gungas e algumas nações de candomblé, 

tornando-me um artista da dança e da música. Foi a partir desta casa que conheço os artistas 

que mais tarde seriam meus parceiros no Núcleo Coletivo 22. 

Em 2006, pulsava em mim o desejo de fazer uma nova dança e nessa busca o Núcleo 

Coletivo 22, pela presença e criatividade de Renata Lima que se configura como uma outra 

escola em minha formação artística, abrindo as cortinas da cena contemporânea. No entanto, 

ainda bastante arraigada nas danças populares brasileiras e na cultura afro-brasileira, como 

motivação e formação para criação cênica. Neste contexto o projeto Deuses que Dançam 
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começa a tomar forma a partir das minhas experiências com dança e percussão, a vivência no 

candomblé e a metodologia de trabalho do Núcleo Coletivo 22. 

 

Deuses que Dançam 

 

“Deus que dançam” é uma práxis de dança, em que se explora a energia potencial dos 

òrìṣà no corpo de cada indivíduo, buscando a vivacidade da corporeidade dos òrìṣà, numa 

relação direta com os mitos e a musicalidade (tambores), sempre ao vivo. Ao longo de cinco 

anos de experiência com a oficina “Deuses que dançam”, algumas descobertas metodológicas 

foram feitas, o que aguçou o desejo de transformar essa proposta em uma pesquisa acadêmica 

para investigar com profundidade uma proposta de ensino da dança a partir de elementos da 

cultura do candomblé, considerando tanto a minha experiência como práticas e teorias do 

contexto das performances culturais. No presente momento a proposta está sendo investigada 

dentro do programa de Pós Graduação em Performances Culturais, sob a orientação da Profª e 

Drª Renata de Lima Silva que também é Makota de Nkise e sua dijina7 Kabilaewtala. Como 

performances culturais compreendemos:  

 

As performances culturais, como definiu Milton Singer (1955), são sempre plurais, 

pois solicitam o estudo comparativo, seja a partir de uma perspectiva macro (os 

grandes elementos da cultura, as Grandes Tradições) em contraste com as micro 

experiências (as variadas formas não oficializadas e diversas a que temos acesso, as 

Pequenas Tradições), ou vice-versa. Trata-se, portanto, de examinar as formas 

simbólicas, materiais ou imateriais, que perpassam as distintas manifestações 

humanas, revelando aquilo não evidenciado pelos números, entrevistas, dados quan- 

titativos, mas atingidas plenamente pela experiência, pela vivência, pela relação 

humana, pelo simbólico, pelo afeto na obra e da obra, pelas sensibilidades, e, assim, 

constituindo-se pela cartografia, identificação, registro e análise de determinado 

fenômeno em suas diversas configurações. (SANTOS e CAMARGO, 2019, p.10). 

 

Ao pensarmos o conceito como plural, a Instalação Corporal, desenvolvida por Silva 

(2012), pode ser compreendida como uma abordagem metodológica de consciência e expressão 

                                                
7 Dijina – palavra de língua bantu que significa nome. 
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corporal para preparação do corpo em termos técnicos e poéticos. Em seu contexto de origem, 

foi investigada como motivação para se “entrar e sair” de performances tradicionais (batuque, 

jongo, tambor de crioula, capoeira e samba de roda) partindo da compreensão de que 

determinadas danças podem marcar o corpo - e conseqüentemente a dança - com identificações 

afro-brasileiras. Desta forma, a Instalação Corporal é utilizada como um “sentido para corpo”, 

isto é, um estado corporal pulsante que pode assumir as formas das performances tradicionais, 

assim como autora descreve:  

 

Na linguagem corrente, instalar refere-se à ideia de dispor algo para funcionar, sendo 

a instalação o ato ou efeito de instalar – a disposição de objetos no lugar apropriado. 

Aqui, a instalação é vista como um trabalho de consciência corporal e transformação 

do corpo (simplesmente corpo ou corpo cotidiano) em um corpo diferenciado. Esse 

processo envolve o ato e efeito de se aliar à imagem de si e a sensação de si através 

de exercícios que acionam um tônus muscular, respiração, equilíbrio e concentração, 

distintos do cotidiano. Instala-se, assim, um corpo diferenciado (extracotidiano), que, 

no caso das artes cênicas, é a própria possibilidade para o transbordamento de um 

corpo em arte. (SILVA, 2012, p.125). 

 

Ao escolher como eixo fundamental a Instalação corporal em diálogo com a dança, 

mito e a música composta pela orquestra do candomblé, os tambores Hum (maior), Humpi 

(médio), Lé (pequeno), Gã (campana de metal), o canto e a mitologia yorubá, o projeto Deuses 

que dançam reafirma todo um universo simbólico que está na base de nossa identidade negra-

brasileira. Conta a história da dança dos òrìṣà através do corpo, da música e do canto, da 

conversa que acontece entre o tambor maior Hum e os dançantes. Os autores Santos e Santos 

(2014) discutem essa relação:  

Considerando-se que a dramatização, a música, a dança, os cantos, a língua, os 

símbolos e emblemas são elementos cuja interrelação dinâmica presentifica através 

dos rituais e, num contexto mais amplo, remete a todo o sistema místico, é factível 

considera-se o ritual como um todo para que se compreenda a função de seus 

componentes. (SANTOS e SANTOS, 2014, p. 23). 

 

 O patrono do projeto “Deuses que Dançam” é Ògún um dos irmãos de Èṣú, o òrìṣà  que 

abre os caminhos, a divindade das estradas, o grande guerreiro, cuja suas roupas é o màrìwò 

(folha do Dendezeiro desfiado), o ferreiro, o senhor da tecnologia. Suas cores são o Azul 

Marinho, mas dependendo do caminho ou qualidade que ele se apresenta, vem vestido de verde, 
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trazendo como indumentárias um àdá (facão) e em alguns terreiros um apata (escudo). No 

Brasil ganhou grande expressividade a partir do sincretismo com o santo guerreiro São Jorge, 

que na Bahia é sincretizado com Ọ̀ṣọ́ọ̀sì, porém no Estado do Rio de Janeiro é Ògún. O dia 23 

de março a cidade carioca para em reverencia ao santo guerreiro. Nos encontros práticos em 

dança, iniciamos o trabalho com uma cantiga, no ritmo Lagun Ló8, que ficou marcado como 

àṣẹ inspirador para os inicios do trabalho.  

 

"Dé àwa dè lóòde kòrò ngbè lé  

“Chegou a nós o senhor da guerra, dono do Akoro”. 

(cantiga tradicional de Ògún) 

   

Compreendemos o canto como forma de movimento e essa cantiga é utilizada como 

pedido de Benção e licença a Ògún, patrono do projeto, e também como aquecimento corporal. 

Nesta fricção entre dança, música, canto o àṣẹ acontece. Segundo Juana Elbein do Santos 

(2008) o àṣẹ:  

 

É a força que assegura a existência dinâmica, que permite o acontecer e o devir. Sem 

àṣẹ, a existência estaria paralisada, desprovida de toda possibilidade de realização. É 

o princípio que torna possível o processo vital. Como toda força, o àṣẹ é transmissível; 

é conduzido por meios materiais e simbólicos e acumulável. É uma força que só pode 

ser adquirida pela introjeção ou por contato. Pode ser transmitida a objetos ou a seres 

humanos. (SANTOS, 2008, p.39).  

  

A Benção e o Ato 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo elaboramos dois procedimentos 

metodológicos, pensados a partir da minha experiência com dança e com o candomblé. São 

eles a “Benção” e o “Ato” que estão em andamento no mestrado: 

“A Benção 

A bença, a benção meu pai Iné 

Bença pai, bença mãe 

A bença, a meu pai Iné”. 

(Cantiga de caboclo, domínio público) 

                                                
8 Lagun Ló – Nome do ritmo principal de Ògún 
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A “Bênção” refere-se aos encontros de aprendizado com os mais velhos, ouvir e 

aprender com as nossas mestras e mestres, sejam eles do campo religioso, artístico e ou 

intelectual. Peço a benção, primeiramente, aos sacerdotes e sacerdotisas dos terreiros que 

frequentei.  

Além disso, compreendo como uma etapa da Benção a revisão bibliográfica. A 

investigação sobre a relação corpo e mito na dança dos orixás tem nos Estudos da Performance 

um campo privilegiado para seu desenvolvimento, já que as questões relativas ao corpo, cena 

e cultura recebem destaque neste segmento. Desse modo, autores como Richard Schechner, 

Zeca Ligério e Leda Maria Martins, são pontos de partida para o entendimento do conceito de 

performance e sua relação com a cultura afro-brasileira. 

Os estudos sobre candomblé e mitologia dos orixás são outros importantes alicerces da 

pesquisa. Nesse sentido, serão contempladas as discussões oriundas de vivências e praticantes 

de terreiros de candomblé: autores tais quais Mestre Didi, Mãe Stella de Oxossi e Mãe Beata, 

que além de serem sacerdotes da religião, teorizaram a partir de sua experiência. Para essa 

discussão contribuem Roger Bastide, Edson Carneiro e também Eduardo Oliveira, que debate 

a questão da ancestralidade com estreita relação com Mito e com o contexto do candomblé, em 

sua obra “Filosofia da Ancestralidade”. No que diz respeito à produção teórica sobre dança, 

utilizarei como referência inicial os trabalhos realizados por Renata de Lima Silva (2010, 

2012), como explicarei a seguir; Denise Zenicola e Inaicyra Falcão, que discutem uma proposta 

de educação pluricultural de dança-arte-educação.  

O “Ato”, por sua vez, é o ponto de encontro, o espaço-tempo em que a relação corpo e 

mito será investigada no corpo a partir da constituição de um grupo focal. O termo Ato no 

candomblé é uma ação de acontecimento presente, quando o filho ou filha de santo realiza no 

corpo e no pé de dança a narrativa mitológica.  

Neste estudo, no procedimento Ato, uma das plataformas para o estudo é o uso do que 

se denominou “Instalação Corporal”, que trata-se de um procedimento metodológico de 

consciência e expressão corporal gestado no Núcleo Coletivo 22 e desenvolvido pela 

pesquisadora Renata de Lima Silva em seus estudos acadêmicos.  
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 O Ato é então um laboratório de pesquisa que busca uma experiência de partilha e 

aprendizado a partir das danças dos Orixás e da relação corpo e mito, própria do contexto do 

candomblé Ketu. E, também, de investigação criativa de quem dança com seu corpo e as forças 

sagradas da natureza.  

Ao escolher como eixo fundamental o diálogo com a dança, a música composta pela 

orquestra do candomblé, os tambores Hum (maior), Humpi (médio), Lé (pequeno), Gã 

(campana de metal), o canto e a mitologia yorubá, a investigação pretende compreender 

elementos de um universo simbólico que está na base da identidade negro-brasileira.  

A experiência no procedimento “Ato”, a partir do grupo focal e dos estudos realizados 

no procedimento “A Benção”, será a base para a reflexão e sistematização de uma proposta de 

ensino/aprendizagem em dança, engajada com a práxis das africanidades brasileiras. 

Entretanto, por conta da pandemia causada pela covid 19, esses procedimentos estão sendo 

analisados e refletidos a partir dos cinco anos de existência do projeto dentro das periferias da 

cidade de São Paulo de forma ininterrupta ao longo desses anos. 

 

Andando pra frente e olhando pra trás. 

 Esse subtítulo nasce a partir da fala do Mestre Zelão da Escola Mutungo de Capoeira 

Angola (SP) que esteve no evento do Núcleo Coletivo 22 – pela ação do projeto “PAU A 

PIQUE” - MORADA DE DANÇA E POÉTICA AFRO-AMERÍNDIA, contemplado pelo 

Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás de 2018. O evento é chamado de “A Roda Não 

Pode Parar” realizadas no ano de 2021, são ciclos de conversas com mestres, mestras, contra 

mestres, contra mestras e treinelas.  

O embrião do projeto “Deuses que Dançam” é fecundado dentro de uma cia de teatro 

da cidade de São Paulo. No entanto se configura e tem sua primeira abertura ao público no ano 

de 2015, em um terreiro de candomblé, na Zona Sul de São Paulo. Após cinco anos, hoje é 

sujeito de estudo no programa de mestrado em performances culturais da UFG.  
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 Assim estamos na elaboração do primeiro capitulo que recebe o orúkọ9 “Seu Firmino 

apresenta o candomblé”. Seu Firmino é um nego veio vindo de angola, um personagem semi 

ficcional, criado pela minha orientadora Renata Lima em sua tese de doutorado em 2012 que 

resultou na publicação do livro “Corpo limiar e encruzilhadas: processo de criação em dança”. 

O personagem também aparece na tese da colega e professora Doutora Marlini Dorneles e 

recentemente na dissertação da amiga Mestra Jordana Dolores. Neste sentindo, na presente 

pesquisa em andamento, Seu Firmino narra sua história de saberes e fazeres tradicionais a partir 

de sua vivência dentro do candomblé, já que no trabalho de Lima (2012) é contado pelo viés 

da capoeira angola e sambas de umbigada.  

 Deste modo o projeto de pesquisa em andamento “Deuses que Dançam” busca 

compreender e reafirma narrativas de terreiro de candomblé e todo um universo simbólico e 

poético. Interessante pensarmos o quão importante é olhar para trás, enxergar nossa trajetória, 

os passos de nossos ancestrais, afirmando nossa identidade negra brasileira, contada a partir da 

narrativa das danças dos òrìṣà e através da música e do canto em diálogo com os atabaques.  

 

 

                                                
9 Nome próprio relacionado a divindade, fatos, entre outras coisas.  
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Ògún Yeeeeeeeeeeeee!!!!! 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ògún 
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